คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไล
ตั้งจิตสมคิด
3. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์
หลาบมาลา
4. รองศาสตราจารย ดร.พยอม
วงศสารศรี
5. รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท
6. อาจารยสุทธิชัย
ฉายเพชรากร
7. อาจารยเอกรัตน
สุขะสุคนธ
8. อาจารย ดร.ภัทรา
สุขะสุคนธ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธญวรรณ กาคํา
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติ
กอบัวแกว
12. อาจารย ดร.นิภาภรณ
คําเจริญ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
2. ผูชวยศาสตราจารยวสิ ูตร
จําเนียร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรก
สุขสุนัย
4. อาจารย ดร.นิภาภรณ
คําเจริญ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ สหพัฒนา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะครุศาสตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตรฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. อาจารย ดร.เชษฐา
ทรัพยเย็น
ประธานกรรมการ
2. อาจารยกลุ จิรพัส
บุษกลธนาวรัตน
กรรมการ
3. อาจารยศิริกลุ
บัวแกว
กรรมการ
4. อาจารยองอาจ
มากสิน
กรรมการ
5. อาจารยวีณา
ตังละแม
กรรมการ
6. อาจารย ดร.วสันต
ลิมปเฉลิม
กรรมการ
7. อาจารย ดร.พรเพ็ญ
ตันประเสริฐ
กรรมการ
8. อาจารยสรณา
อนุสรณทรางกูร
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
1. อาจารย ดร.ภัทรา
สุขะสุคนธ
2. อาจารยกมลศักดิ์
วงศศรีแกว
3. อาจารย ดร.จริยา
รุกขพันธุ
4. อาจารยสุชลี า
ศักดิ์เทวิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1. รองศาสตราจารย ดร.วิไล
ตั้งจิตสมคิด ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา
แกวสุข
กรรมการ
3. อาจารย ดร.แววศิริ
วิวัจนสิรินทร กรรมการ
4. อาจารย ดร.วิเชียร
เย็นกาย
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธิภัทร
บาลศิริ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรก
สุขสุนัย
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.นงเยาว
อุทุมพร
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศารัตน
ศิลปเดช
กรรมการ
4. อาจารย ดร.พัชรี
ปยภัณฑ
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา
เพิ่มพูล
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
1. อาจารย ดร.พรเพ็ญ
ตันประเสริฐ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีศริ ิ
สรรพศิริ
กรรมการ
3. พระครูพมิ ลธรรมภาณ (ดร.มานพ
ปาละพันธ)
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุพงศ
อุดมศิลป
กรรมการ
5. อาจารย ดร.ณัฐชยา
อุนสกุล
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
1. อาจารย ดร.วสันต
ลิมปเฉลิม
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยเสาวนีย
จิตตหมวด
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา
อินทฉิม
กรรมการ
4. อาจารย ดร.เชษฐา
ทรัพยเย็น
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1. อาจารย ดร.จริยา
รุกขพันธุ
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ
เวชวิทยาขลัง กรรมการ
3. อาจารย ดร.ภัทรา
สุขะสุคนธ
กรรมการ
4. อาจารย ดร.จันทวัลย
สุนสวัสดิ์
กรรมการ
5. อาจารย ดร.นพวรรณ
วิเศษสินธุ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา
1. อาจารย ดร.นิภาภรณ คําเจริญ
ผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
2. นางสาวศันสนีย
วิชัยดิษฐ
ฝายงานทะเบียนและประมวลผล
3. นางสาวเย็นฤดี
ศิริโต
ฝายงานธุรการ เลขานุการ และงบประมาณ
4. นายกัณฒิณัณท
ทองศศิณัฎฐ
ฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ
5. นายวิบูลย
ตันเปยมทรัพย ฝายงานพัสดุ อาคารสถานที่ และบริการการศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยพิเศษ
1. รองศาสตราจารย ดร.พยอม
2. รองศาสตราจารย ดร.พรพรรณ
3. รองศาสตราจารย ดร.ไพรัช
4. รองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์
5. รองศาสตราจารยภาษณา
6. รองศาสตราจารยโสภัณฑ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพธร
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศารัตน
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทระ
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิฉาย
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภี
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรชร
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลิสา
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาษา
18. ผูชวยศาสตราจารยจํารัส
19. ผูชวยศาสตราจารยวิสูตร
20. ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย
21. อาจารย ดร.จิตณรงค
22. อาจารย ดร.เฉลิมชัย
23. อาจารย ดร.ทิพยวรรณ
24. อาจารย ดร.ศรีวรรณ
25. อาจารย ดร.สมใจ
26. อาจารย ดร.สุรางคนา
27. อาจารย ดร.อภิชัย
28. อาจารย ดร.เอกพลณัฐ

วงศสารศรี
จันทโรนานนท
ถิ่นธานี
หลาบมาลา
สรเพชญพิสัย
นุชนาถ
ปจจัยคุณธรรม
สุนสวัสดิ์
ศิลปเดช
ผังนิรันดร
คมขํา
ธนะมัย
โรจนวิเชียร
ฉิมะสังคะนันท
วัฒนากุล
ทรงศรีวิทยา
ตั้งจิตสมคิด
ดวงสุวรรณ
จําเนียร
ตั้งจิตสมคิด
เอี่ยมสําอางค
พันธเลิศ
วานิชยากร
ฉัตรสุริยะวงศ
เดชบํารุง
มัณยานนท
ศรีเมือง
ณัฐพัทธนันท

29. อาจารยกําชัย
30. อาจารยรจน
31. อาจารยวิทวัส
32. อาจารยสมหมาย

จําเนียร
ไชยสิทธิ์
บุญญสถิตย
ปาริจฉัตต

อาจารยประจํา
1. รองศาสตราจารย ดร.นงเยาว
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไล
3. รองศาสตราจารย วรารัตน
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทิมา
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรก
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองเจือ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิธิภัทร
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัดดา
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธิดารัตน
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา
14. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสุภา
15. อาจารย ดร.กริช
16. อาจารย ดร.จริยา
17. อาจารย ดร.จันทวัลย
18. อาจารย ดร.จิระพงศ
19. อาจารย ดร.จีรภัทร
20. อาจารย ดร.เฉลิมชัย
21. อาจารย ดร.เชษฐา
22. อาจารย ดร.ญาณีรัตน
23. อาจารย ดร.นพวรรณ
24. อาจารย ดร.นฤมล
25. อาจารย ดร.นิภาภรณ
26. อาจารย ดร.ปรีชา
27. อาจารย ดร.พงษพัชรินทร
28. อาจารย ดร.พรเพ็ญ
29. อาจารย ดร.พัชราภา
30. อาจารย ดร.พัชรี

อุทุมพร
ตั้งจิตสมคิด
เขียวไพรี
ชุวานนท
สุขสุนัย
เขียดทอง
บาลศิริ
ยิ้มสกุล
สหพัฒนา
เพิ่มพูล
มัทธวรัตน
แกวสุข
ดานพาณิชย
จิวศิวานนท
ภัทรภาคิน
รุกขพันธุ
สุนสวัสดิ์
เรืองกุล
อาดนารี
ศุขไพบูลย
ทรัพยเย็น
หาญประเสริฐ
วิเศษสินธุ
ปภัสสรานนท
คําเจริญ
ธนะวิบูลย
พุธวัฒนะ
ตันประเสริฐ
เอื้ออมรวานิช
ปยภัณฑ

31. อาจารย ดร.ภัทรา
32. อาจารย ดร.วสันต
33. อาจารย ดร.วาสนา
34. อาจารย ดร.วินัยธร
35. อาจารย ดร.สมจินตนา
36. อาจารย ดร.สิทธิชัย
37. อาจารยปทมา
38. อาจารยสมชาย
39. อาจารยสมิทธิ์
40. อาจารยสุทธิชัย
41. อาจารยอริสรา

สุขะสุคนธ
ลิมปเฉลิม
สังขพุม
วิชัยดิษฐ
จิรายุกุล
ฝรั่งทอง
ยิ้มสกุล
ศรีรักษ
เจือจินดา
ฉายเพชรากร
จุลกิจวัฒน
ขอมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

